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Caro(a) Pai/Mãe e Responsáveis,
Durante todo o mês de janeiro, os alunos do 9º grau terão a oportunidade de aprender sobre o Programa Caminhos
de Inovação (Innovation Pathways Program) das Escolas Públicas de Worcester. Por favor, fique atento(a) a emails e telefonemas sobre sessões de informação para introduzir, ainda mais, os Caminhos de Inovação, bem
como sobre uma “Open House” virtual em 11 de fevereiro para ajudar os alunos a determinar para que
programas gostariam de se candidatar. Por favor visite também:
https://worcesterschools.org/academics/career-pathways/innovation-pathways-program/.
O Programa Caminhos de Inovação foi desenvolvido para ajudar a expandir a exploração de carreiras por meio do
ensino técnico dentro das Escolas Públicas de Worcester. Alunos participando do programa experimentarão uma
visão aprofundada sobre uma área de carreiras de seu interesse, ganharão credenciais reconhecidas pela indústria
nessas áreas, participarão de atividades de planejamento universitário e profissional, terão aulas de nível
universitário em preparação para avanço da carreira e melhorarão sua experiência através de estágios ou de um
projeto de conclusão do curso. As Escolas Públicas de Worcester têm trabalhado com muitas organizações e
empresas locais para desenvolver um programa que vá de encontro às necessidades e interesses dos alunos, bem
como às futuras exigências do mercado de trabalho.
O Programa Caminhos de Inovação está aberto aos alunos atuais do 9º e do 10º graus (preferência dada aos alunos
do 9º grau) que frequentam Burncoat, Claremont, Doherty, North, South e University Park. Um link de convite
para a “Open House” Virtual de 11 de fevereiro (bem como sessões menores de informações antes disso) será
enviado por e-mail para todos os alunos no início de fevereiro.
Os alunos interessados em carreiras em um dos seguintes setores devem considerar requerer candidatura ao
Programa Caminhos de Inovação:
Manufatura Avançada – Modelos de computador, desenvolvimento de produtos, impressão 3D, operação de
máquinas
Negócios e Marketing – Capacidades para negócios e finanças, empreendedorismo, marketing para audiências
específicas
Informática – Programação de Computadores e Desenvolvimento de Websites
Construção e Engenharia Relacionada – Documentos de construção, estudo e visita a projetos de edifícios
comerciais e a construções, design auxiliado por computador, carpintaria e outras capacidades de construção
Cuidados de Saúde – Cuidados básicos do paciente, terminologia médica, anatomia e fisiologia, pesquisa das várias
carreiras em saúde, treinamento para se tornar em assistente de enfermagem certificado(a)
Tecnologia da Informação – Sistemas operativos, hardware de computador, rede, cibersegurança
“Life Sciences” – Pesquisa biológica, capacidades laboratoriais, desenvolvimento e fabricação de drogas
medicinais/medicamentos
Detalhes de Programa Caminhos de Inovação (Innovation Pathways Program):
• Todos os componentes deste programa são parte de seus créditos regulares enquanto trabalham para a
graduação e aparecerão em seus documentos escolares
o Dois anos de aulas no setor de carreira escolhida na Worcester Technical High School
▪ 13:30-17:15 dois dias por semana (tipicamente de novembro a março)

▪

•

•
•

Os alunos são dispensados e transportados de ônibus às 13h00 de sua escola para
Worcester Tech para participarem nos dias de aula
▪ As aulas são às terças, quartas e quintas-feiras, mas normalmente só têm lugar em dois
desses dias
Matrícula em aulas de Carreira e Planejamento Acadêmico em seu “high school” local
o Estude sobre futuras faculdades e carreiras, aprenda e pratique capacidades de empregabilidade,
melhore capacidades técnicas e de comunicação e garanta seu sucesso na escola e no Programa
Caminhos de Inovação
Um estágio de 100 horas (tipicamente no verão) ou um projeto de final de curso no último ano
Conclusão de duas aulas de nível universitário durante o “high school”

Requerimentos para candidatura (applications) estarão disponíveis a partir de 22 de fevereiro de 2021 (após as
férias de fevereiro) tanto online como através da secretaria de orientação. Bons candidatos estão passando suas
aulas nesta altura do ano, têm boa frequência escolar e compromisso com a escola (mesmo durante o ensino
remoto), completam as tarefas a tempo e não têm preocupações relacionadas à segurança durante “high school”.
Por favor, considere se o seu/sua filho(a) tem tempo e interesse para completar este programa. Se os alunos se
candidatarem e forem aceitos, o compromisso com este programa substitui todos os outros compromissos durante o
horário programado. Esta é uma oportunidade emocionante de juntar o planejamento acadêmico ao de carreira para
seu/sua filho(a). Grato por sua consideração.

Sinceramente,

Drew Weymouth
Diretor de Caminhos de Inovação (Innovation Pathways)
Escolas Públicas de Worcester
Fone: (508)799-1985
Email: weymouthdg@worcesterschools.net

